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Szanowny Panie Prezydencie,

w nawiązaniu do pisma z 11.03.2021 r. (CML/0092/03/2021/BO/BR) uprzejmie proszę       

o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

W odniesieniu do podniesionej kwestii wymogów w zakresie personelu medycznego 

uprzejmie informuje, iż odpowiednia nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia                

z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia 

szpitalnego, przewidująca przedłużenie o kolejne miesiące zwolnienia 

świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego w trybie 

hospitalizacji z obowiązku zapewnienia kadry lekarsko-pielęgniarskiej, została 

podpisana przez Ministra Zdrowia i skierowana do ogłoszenia.

W odniesieniu do kwestii kontynuacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 

których okres obowiązywania upływa z końcem czerwca br., należy wskazać, iż                   

w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu 

ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 567), w  art. 18, zawarto przepis umożliwiający 

Narodowemu Funduszowi Zdrowia aneksowanie takich umów, we wszystkich 

zakresach, w czasie trwania pandemii. Prezes NFZ posiada w związku z tym możliwość 

aneksowania odpowiednich umów, co nie wyklucza jednak również możliwości 
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przeprowadzenia postępowań konkursowych, w przypadku uznania, iż takie działanie 

będzie celowe dla właściwego zabezpieczenia świadczeń w odpowiednich zakresach.

Jednocześnie należy poinformować, iż zgodnie z art. 2 ustawy dnia 17 marca 2021 r. o 

zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi            

(Dz. U. poz. 616) okres obowiązywania aktualnych wykazów świadczeniodawców 

zakwalifikowanych do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń 

opieki zdrowotnej został wydłużony do dnia 31 grudnia 2021 r. 

Aktualnie nie są podejmowane prace nad zmianą przepisów w zakresie kryteriów wyboru 

ofert w postepowaniach konkursowych. Natomiast trwają prace nad zmianami 

organizacji oraz zasad funkcjonowania i finansowania tzw. sieci szpitali, w ramach 

których zostaną podjęte także decyzje dot. organizacji nocnej i świątecznej opieki 

lekarskiej.

Odnosząc się do kwestii konieczności zwrotu środków finansowych uzyskanych przez 

świadczeniodawców w formie zaliczki, należy wyjaśnić, że już w rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia z dnia 14 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych 

warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 437) wskazano, 

w § 2 ust. 3, że dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ jest obowiązany do rozliczenia,     

w terminie do zakończenia okresu rozliczeniowego określonego w umowie, środków 

wynikających z wypłaty świadczeniodawcy w formie zaliczek 1/12 wartości kontraktu, 

zgodnie z przepisami § 18 ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej. W kolejnych nowelizacjach, które przedłużały możliwość pobierania 

zaliczek, również była zawarta taka regulacja.

Obecnie trwają prace legislacyjne nad przepisami umożliwiającymi pobieranie         

zaliczek w II kwartale 2021 r. dla wszystkich świadczeniodawców. Ponadto projekt 

rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej, z marca br., zakłada przedłużenie okresu rozliczeniowego określonego           

w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej kończącego się w 2020 r.                       

- do 31 grudnia 2021 r. Przedłużenie okresu rozliczeniowego powinno pozwolić na   

zniwelowanie skutków obecnego spadku aktywności świadczeniodawców 

spowodowanego sytuacją epidemiczną i przyczynić się do poprawy ich sytuacji       

finansowej.
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Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Waldemar Kraska

Sekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/


		2021-04-07T12:51:08+0000
	Waldemar Kraska




